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Področno tekmovanje iz znanja fizike

31. marec 2016, letnik XVII
št. 174, naklada 400 izvodov

Učenci Tilen Turk (8. b), Timotej Sekereš (8. b), Dominik Petko, (9. a) in Tit Šuman (9. a) so osvojili
srebrna Stefanova priznanja na področnem tekmovanju iz znanja fizike. Področnega tekmovanja, ki je bilo v
petek, 18. 3. 2016, na OŠ Janka Glazerja v Rušah, se je udeležilo 6 učencev OŠ Voličina. Vsem učencem šole,
dobitnikom srebrnih priznanj, in mentorju Davorinu Žižku čestitamo za dosežen uspeh.
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Na lestvici od 0 (nič) do 4 ste starši kakovost OŠ Voličina
ocenili z vrednostjo 3,23
Spoštovani bralci Šolarčka, tudi v tem šolskem letu
smo razdelili ankete o zadovoljstvu staršev s kakovostjo OŠ Voličina. Starši ste od 235 razdeljenih do roka
vrnili 228 oz. 97 % anket. Odgovarjali ste na enaka
vprašanja kot v preteklih letih. Vprašali smo vas: 1)
Ali ste nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 2) Ali
ste zadovoljni z izvajanjem pouka? 3) Ali vaš otrok rad
hodi v šolo? 4) Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 5)
Ali ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 6) Ali
ste zadovoljni s ponudbo interesnih dejavnosti šole?
Pri posameznem vprašanju ste lahko obkrožili eno iz-

med številk, ki je pomenila, da ste: 4 - zelo zadovoljni,
3 - zadovoljni, 2 - niste zadovoljni niti nezadovoljni,
1 - ste nezadovoljni in 0 - ste zelo nezadovoljni. Na anketo ste lahko zapisali pohvale (POH.), kritike (KRIT.)
in predloge (PRED.) za izboljšanje našega dela.
V tabeli so zbrani podatki za šolsko leto 2015/16
po posameznih razredih in vzgojno-izobraževalnih
obdobjih (VIO) in skupno za posamezno vprašanje.
V zadnjih treh stolpcih je število pohval, kritik in predlogov, ki ste jih starši zapisali.
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Graf 1: Povprečne vrednosti odgovorov staršev po razredih, po VIO in skupno

Iz grafa 1 in tabele je razvidno, da ste starši v povprečju najbolj zadovoljni s kakovostjo OŠ Voličina v
1. b (3,54) in 2. a (3,49) razredu. Najmanj ste starši v
povprečju zadovoljni v 9. a (2,83) in 6. a (2,96) razre-

du. Iz tabele se razbere, da zadovoljstvo pri vseh šestih
zastavljenih vprašanjih v povprečju od I. do III. VIO
pada. Starši ste v povprečju bolj zadovoljni v nižjih razredih, v višjih pa nekoliko manj.
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Graf 2: Prikaz pohval, kritik in predlogov po oddelkih

Iz tabele in grafa 2 se razbere, da ste starši izrekli
šoli oz. učiteljem v tem šolskem letu 75 pohval. Največ
pohval ste izrekli v 4. a, 3. a in 5. a razredu. Omenjeni
razredi so tudi najštevilčnejši.
Vsem staršem se najlepše zahvaljujemo, da ste izpolnili ankete in jih vrnili. Prav tako hvala za skupno
povprečno oceno, ki je 3,23. Po moji oceni je ponovno

zelo dobra in pomeni, da ste v povprečju z našim delom precej zadovoljni. Visoka ocena je na nek način
pohvala za naše delo in hkrati obveza, da se bomo še
naprej trudili delati strokovno, dobro in kakovostno v
korist vaših otrok.
Ravnatelj

Tekmovanje za nagrado Avsenik

ma, vendar sem jo skušal kar hitro premagati. Pri eni
skladbi sta me spremljala dva člana Ansambla Saša
Avsenika, drugo pa sem odigral sam. V strokovni komisiji so bili trije člani, in sicer Slavko Avsenik ml.,
Jože Burnik in Lorenz Pichler iz Avstrije. Vseh možnih točk je bilo 100. Sam sem dosegel 95,83 točk, kar
je zadostovalo za zlato priznanje. To ne pomeni, da
sem bil prvi, ampak vsi, ki smo dosegli od 95 do 100
točk, smo prejeli zlato priznanje. Ko sem se odločil,
da se prijavim, si nisem mislil, da bom osvojil tak rezultat. Kako uro po mojem nastopu je k meni prišel
mentor Primož ter rekel, da ima rezultate. Glede na
njegov obraz je bilo razvidno, da je bil zadovoljen z
mojim nastopom. Rekel mi je: »Čestitam Alen, zlato imava.« Sam nisem mogel verjeti, srce mi je kar
poskočilo. Mojega rezultata smo bili veseli vsi: ata,
mama, sestra, babica ...Ta rezultat mi je dal še več elana, da se ponovno prijavim na državno tekmovanje,
ki bo potekalo nekje maja v Olimju. Tega tekmovanja
sem se udeležil že lani in dosegel srebrno plaketo. Za
osvojitev mojih rezultatov se morem zahvaliti obema
mentorjema Primožu Zviru in Igorju Alatiču ter staršema, ki porabita veliko časa za vožnjo na vaje in nastope ter njuno podporo ob igranju.
Alen Živko, 7. a

https://youtu.be/j9V7sXVuH7o
Konec januarja je potekalo v Begunjah na Gorenjskem 10. mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik. Udeležilo se ga je 106 harmonikarjev iz Slovenije
in sosednje Avstrije, eden izmed njih sem bil tudi jaz.
Na tem tekmovanju sem moral odigrati 2 skladbi, za
kateri je bilo obvezno, da sta bili Avsenikovi. Z mojim
mentorjem sva se odločila za skladbi Razposajenost
in Samo enkrat imaš 50 let. Tekmovanje je potekalo
v različnih kategorijah. Kakšen teden pred tekmovanjem smo dobili urnik nastopa. Videl sem, da sem na
seznamu v nedeljo ob 10.40, to je pomenilo, da bomo
mogli zgodaj na pot. V Begunjah nisem nastopal prvič, tam sem bil že večkrat, saj smo s harmonikarskim
orkestrom Primoža Zvira nastopali v oddaji Slovenski
pozdrav. Samo tekmovanje je potekalo točno po urniku. Pred samim nastopom me je malo dajala tre-

stran 4

Literarna čajanka v 2. razredu
K nam je prišla knjižničarka Aleksandra. Pripovedovala nam je sedem zgodb. Sedeli smo v krogu in jo
pridno poslušali. Njene pravljice so bile zelo zanimi-
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ve. Ob tem smo pili domač zeliščni čaj, ki je bil okusen
in tudi zelo zdrav. Potem nas je učiteljica razdelila v
skupine. Vsaka skupina je dobila list z imeni držav ali
celin. Na liste smo narisali zgodbo iz te države. Dobili
smo tudi piškote. Imeli smo se lepo.
Ariana Pivec, 2. a

S knjigo v svet
V ponedeljek, 15. 2. 2016, je k nam prišla knjižničarka. Pripovedovala nam je zgodbe. Potrebovala je
tudi nekaj pripomočkov. Ti so bili globus, zobotrebci,
lonec, kamen, kuhalnica in ropotuljica. Pravljica, ki
mi je bila najbolj všeč, je bila Plok plok. Medtem ko
nam je knjižničarka pripovedovala zgodbe, smo pili
čaj in jedli piškote. Ta dan se mi je vtisnil v spomin,
zato ga ne bom nikoli pozabila.
Neja Ornik, 2. b

Pasti mladostništva: Razmišljanje
Past. Past je nekaj, v kaj lahko zelo hitro zapademo, še posebej najstniki in mladostniki dandanes, ko
imamo dostop že do skoraj vsega. Ta dostop je lahko
dober in koristno uporabljen, kot recimo za šolsko
nalogo. Lahko pa je zelo nevaren.
Nevarna stran tega dostopa je to, da se lahko izdajamo za nekoga drugega. Le kdo koristi svoje polno
ime v klepetalnicah, igrah in podobno? To pomeni,
da se lahko mi in tisti na drugi strani zaslona izdaja za
koga drugega. To pa v večini primerov ni prijetno, kaj
šele varno. A na žalost so punce in fantje moje starosti
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ali celo mlajši velikokrat naivni in ta naivnost lahko
privede do čudnih prošenj od osebe na drugi strani
računalnika. Mogoče se bo začelo s preprostimi, ne
nevarnimi vprašanji kot: Koliko si star/a? Ali hodiš v
šolo? Katero? … Na takšna vprašanja bi mogoče še kakšen najstnik, brez da bi premisli, odgovoril in s tem
dal njegovemu »prijatelju« veliko več podatkov kot si
misli.
Ta »prijatelj« bi mu potem odgovarjal in se začel
zanimati za njegove interese in mladostnik bi se mu
najverjetneje še bolj odprl in tako lahko pride do izsiljevanj, ki se s časom samo še stopnjujejo, zato je
pomembno, da vemo, kako naj poskrbimo za svojo
varnost in varnost drugih na internetu.
Kaj pa nam sploh omogoča ta dostop? Dve besedi pametni telefon. Tale stvar je lahko zelo koristna
in pametna, a se mi zdi, da smo vsi po malem manj
pametni zaradi telefonov. Na primer: nihče več ne ve,
kdaj ima nek prijatelj rojstni dan, ker ve telefon. A kaj
se zgodi, če te telefon ne spomni in je slavljenec užaljen? Preprosto, vso krivdo zvalimo na telefon. Tako
postanemo počasi, a vztrajno odvisni od telefonov.
Ne vede ga preverimo vsakih pet minut in smo jezni,
če se prehitro izprazni baterija. Tudi sama sem opazila, da sem skoraj neprenehoma na telefonu in res se
trudim to odpraviti. A takšna odvisnost še morda ni
najhujša.
Mislim, da je hujša odvisnost od drog. Vse se je
morda začelo s tem, da »samo poskusiš«, ker te vrstniki, ki naj bi bili popularni v to prisilijo. To se morda večkrat ponovi in še preden se zaveš, še preden te
družina opozori, postaneš odvisen. Rehabilitacija ni
prijetna in veliko ljudi zopet premami in se vrtijo v
začaranem krogu. Da se to ne bi zgodilo, je bolje, če
odklonimo in si poiščemo boljšo družbo.
Družbo, v kateri nam je nekdo posebno všeč, mogoče celo simpatičen. Simpatija je čisto v redu, ampak
resnejše razmerje v najstniških letih, ne more obstati.
Preveč stvari bi zamudili in obžalovali, če bi se pojavila nezaželena nosečnost. Spolni odnos za najstniški
par ni primerna stvar, čeprav pa veliki večini zelo mikavna. To pa zato, ker bi bili radi uporniki in ker je
spolnost v naši družbi tak tabu. Mogoče je bolje, da je
tako, ker posledice nezaželene zanositve niso nekaj, s
čimer se šalimo. Imeti otroka večina najstnic ni pripravljena, zato moramo paziti, da ne pademo v takšno
past.
Katarina Leš, 8. a
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Srečanje otroških gledaliških skupin v Voličini

Teen Rdeča kapica

Vzorni soprog

Medvedkovi medenjaki

Kralj Matjaž

V četrtek, 17. marca 2016, je v kulturnem domu
Voličina potekalo srečanje otroških gledaliških skupin
v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območna enota Lenart. Otroška gledališka skupina
OŠ Voličina se je v režiji Borisa Györköša predstavila
z igro Zdenke Golub Medvedkovi medenjaki. Gledališki klub OŠ Cerkvenjak – Vitomarci je nastopil z

igro Vzorni soprog (Variot - prir. ljudske farse) v režiji Jožice Vršič. Gledališka skupina OŠ Sveta Trojica
je nastopila z avtorskim delom skupine v režiji Anice
Šuster z naslovom Teen Rdeča kapica. Dramska skupina OŠ Voličina se je predstavila z delom Jakobine
Bračič Kralj Matjaž v režiji Petre Munda.
Ravnatelj

Želje v sliki

Intervju z vokalistko Evo Kurnik

V začetku marca nas je na šoli obiskala televizija
Planet TV. Obiska smo bili deležni, ker smo v mesecu
februarju sodelovali v projektu Želje v sliki. Pridno
smo risali in zapisali želje za begunske otroke. Organizacija Unicef, ki je ta projekt organizirala, je bila z
našim delom zelo zadovoljna, zato so se odločili, da
nas predstavijo Sloveniji. Obiska in snemanja smo bili
zelo veseli, prav tako pa tudi naši starši, ki so bili ponosni na nas.
Luka Poš Šuman, 3. a

Kdaj si začutila prvo željo po petju?
Že kot čisto mala deklica sem rada pela, najraje
na gugalnici. Poslušali so me sosedje in seveda moji
starši. V moji družini se veliko poje, pleše in posluša
glasbo, zato me glasba spremlja že od rojstva.

Projekt Želje v sliki
Učenci 3. a razreda OŠ Voličina smo v mesecu februarju sodelovali z Unicefom v projektu Želje v sliki.
Narisali smo risbe za begunske otroke. Tudi begunski
otroci so nam poslali slike, njihove zgodbe in pisma.
Preko njihovih zgodb smo izvedeli, kako in zakaj so
izgubili svoje družine in domove. V njihovi domovini vlada vojna in nemiri. Zato so se odpravili na pot.
Naša država Slovenija in druge sosednje države so jim
uredile začasne begunske centre, kjer so jim zagotovili
prenočišča, hrano, pijačo in topla oblačila. Želim jim,
da najdejo svoj novi dom in mir.
Nejc Serk, 3. a
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Kdo je odkril tvoj pevski talent? Kdo te vzpodbuja pri petju?
Moj pevski talent je bil odkrit že v vrtcu, ko sem na
koncertu otroškega pevskega zbora Kamenčki zapela
pesem Me smo Winx. Imela sem tudi svoje plesalke,
bilo je super, presenetile smo vse v dvorani. Nato pa
je sledil nastop na Voličinski obraz ima svoj glas, kjer
sem zapela pesem od Celine Dion My hart will go on.
Lahko bi rekla, da so moj talent prepoznali vzgojitelji
in seveda tudi vi, moj učitelj glasbene umetnosti na
osnovni šoli, ki ste mi dali priložnost, da ga pokažem
na šolskih proslavah.
Pri petju me spodbujajo sorodniki, prijatelji in seveda občinstvo na vsakem nastopu.
Si sama izbiraš pevski repertoar?
Za samostojne nastope repertoar izberem sama.
Glede izbire se navadno posvetujem s starši. Za nastope na šolskih proslavah pa se posvetujem z vami. Pesmi, ki jih pojem skupaj z bendom, izberemo skupaj.

INTERVJU
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prekaljene punce. Ti pa si ena izmed njih. Kako se
počutiš kot verjetno najmlajša članica svetovno priznanega dekliškega pevskega zbora?
Zelo sem ponosna na to, da mi je v tako kratkem
času uspelo postati članica svetovno priznanega zbora, ki osvaja najvišja priznanja po celem svetu. Starejše
in izkušenejše pevke so me zelo lepo sprejele. Mlajšim
pevkam rade pomagajo in jih spodbujajo.

Nastop dela zbora Junior CS na festivalu Musica Sacra
Bratislava 2015.
Obiskuješ glasbeno šolo?
To šolsko leto zaključujem nižjo glasbeno šolo na
Konservatoriju za glasbo Maribor v Lenartu. Igram
prečno flavto.
Začetek sodelovanja pri Carmini Slovenici
Nekaj dni po nastopu na proslavi Voličinski obraz
ima svoj glas me je mama za nagrado za uspešen nastop odpeljala na avdicijo za zbor Carmina Slovenica.
Tam sem avdicijo opravila in začela peti pri otroškem
pevskem zboru Junior Carmina Slovenica. Ta zbor
sem obiskovala eno leto. Po osvojenem zlatem priznanju v Bratislavi, sem se odločila sprejeti povabilo
v koncertni zbor.
Kako potekajo vaje pri Carmini Sovenici?
Vaje potekajo najmanj dvakrat tedensko po tri ure.
Pred večjimi nastopi in tekmovanji imamo intenzivne
vaje večkrat na teden. Na vajah vlada red in disciplina.
Zahteva se resnost in trdo delo, kar je nujno potrebno
za uspešne nastope. Tega se moraš zavedati že, ko se
odločiš, da boš del tega zbora. Kljub temu da imamo
stroga pravila, pa na vajah uživamo in tudi smeha ne
manjka. Na vaje je potrebno priti vsaj deset minut
pred pričetkom, nato sledi ogrevanje glasilk, učenje
besedila in melodije. Na vajah se učimo tudi koreografijo in uskladimo obleke, pričeske in make up.
Pojemo štiriglasno ali več. Vse pevke pa obiskujemo
tudi individualne vaje solopetja. Tam se učimo tehnik
petja in pravilne uporabe prepone.
Kdaj si začela prepevati v koncertnem zboru?
V letošnjem šolskem letu sem začela obiskovati
skupino Prime, ki je skupina za pevke začetnice pred
vstopom v koncertni zbor. Članica te skupine je pevka
tako dolgo dokler ne osvoji repertoarja koncertnega
zbora. Po pol leta trdega dela in rednega obiskovanja
vaj mi je ta repertoar uspelo osvojiti dovolj dobro, da
sem lahko postala članica koncertnega zbora.
Si še zelo mlada za koncertni zbor Carmine Slovenice, kajti v njem sodelujejo že zrele in vokalno

Veliko potuješ? Kje vse si že bila?
Z zborom Junior Carmina Slovenica sem obiskala
Bratislavo.
Koncertni zbor Carmina Slovenica gostuje po
celem svetu. Ker sem šele v letošnjem šolskem letu
postala članica koncertnega zbora, še nisem veliko
potovala.
Nas pa že v začetku marca čaka gostovanje v Trstu,
kjer bomo nastopili s glasbeno scenskim projektom
Toksični psalmi, ki je lani na glasbenem festivalu Prototype v New Yorku navdušil občinstvo. S tem projektom bomo v mesecu maju otvorili enega največjih
opernih festivalov v Evropi Operadgen v Roterdamu.
V mesecu marcu nas čaka še tekmovanje v Italiji, v
avgustu pa potujemo v Francijo na festival Coralies
2016.
Teh gostovanj se zelo veselim. Me pa je malo strah,
kako bom uspela uskladiti šolske obveznosti in obveznosti v glasbeni šoli s temi gostovanji.
Kaj pa tvoj prosti čas, kako ga izkoristiš?
Prostega časa nimam veliko, saj mi obveznosti v
šoli, glasbeni šoli ter obiskovanje zbora vzamejo veliko časa in energije. V prostem času pa ne boste verjeli pojem, brez tega pač ne morem. In potem sledi
spet tisto, ko starši in sestra prosijo, naj že neham in
se sprašujejo, od kod mi še energija za petje. Ko pa
ne pojem, gledam televizijo, poslušam glasbo, berem
knjige in hodim na sprehode ...
Kdo je tvoj pevski idol?
Rada imam različne vrste glasbe, zato imam tudi
več idolov. Ker najraje pojem balade, mi je zagotovo
največja vzornica Celine Dion. Njen glas je neverjeten.
Sodelovanje z OŠ Voličina
Vesela sem, da na šoli podpirajo moje petje in moj
trud ter da imam priložnost na šolskih proslavah nastopati in tako nabirati izkušnje za naprej.
Rada bi se zahvalila vsem učiteljem, ravnatelju ter
ostalim delavcem šole in seveda sošolcem za vse pohvale in spodbude. Šolskemu bendu in vam učitelj za
spremljave, brez katerih moji nastopi ne bi bili takšni,
kot so.
Hvala za tvoj čas in obilo uspeha ti želim na tvoji
umetniški poti.
Aleksander Šijanec

stran 7

LITERARNE STRANI

Gašper Urbanc, 3. a

DELOVNI DAN STARE MAME
NEKOČ
STARA MAMA ZJUTRAJ VSTANE, ZAKURI
V PEČI, POMETE HIŠO IN DA KUHAT KOSILO.
PO KOSILU GRE K VODNJAKU PO VODO IN JO
ODNESE V LESENO KAD. TAM NA ROKO OPERE
PERILO IN GA OBESI NA VRVICO. ZVEČER SEDE
H KRUŠNI PEČI IN PLETE, NATO LEŽE V POSTELJO IN ZASPI.
MAJA BALAJ, 1. A
NEKOČ SO BILI DRUGAČNI ČASI. ZJUTRAJ
SO BABICE NAJPREJ ZAKURILE V PEČI. DA JE
BIL DOM ČIST IN PRIJETEN, SO POMETLE IN NA
MIZO NASTAVILE SADJE KOT PRIBOLJŠEK. KER
NI BILO PIP, SO VODO ZAJEMALE IZ STUDENCA IN NA GLAVI PRINESLE DO ŠKAFA, KJER SO
PRALE PERILO NA PERILNIK. ZVEČER, KO JE
OSTALO ŠE NEKAJ ČASA, SO PRI PETROLEJKI
PLETLE NOGAVICE IN ŠALE ZA ZIMSKE DNI.
PO UTRUJENEM DNEVU SO SE OB OSMIH ODPRAVILE SPAT.
LUKA PUČKO, 1. A
STARA MAMA JE ZJUTRAJ VSTALA. NAJPREJ
JE ZAKURILA ŠTEDILNIK. NATO JE POSPRAVILA PO HIŠI. POTEM JE DALA KUHAT KROMPIR.
KROMPIR JE JEDLA Z LESENO ŽLICO. NATO JE
ŠLA PO VODO K VODNJAKU IN JO NESLA DOMOV. VLILA JO JE V ŠKAF IN TAM PRALA PERILO. NATO JE PERILO OBESILA S ŠČIPALKAMI.
ZVEČER JE SEDLA ZA PEČ IN PLETLA VOLNENE
IZDELKE. SVETILA SI JE S PETROLEJKO. NATO
JE ŠLA SPAT.
ALEN MALEK, 1. A
STARA ŽENICA SE JE ZBUDILA. ODŠLA JE V
KUHINJO. ZA ZAJTRK SI JE PRIPRAVILA KAVO
IN KRUH. POTEM JE ŠLA POMETAT. SKUHALA
SI JE JUŽINO IN JO JE POJEDLA. ODŠLA JE PO
VODO. NA GLAVO SI JE DALA SVITEK, NANJ
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Zala Družovič, Alen Malek in Vid Horvat, 1. a
PA ŠKAF. VODO JE VLILA V LESENO POSODO.
OPRALA JE PERILO. OBESILA GA JE NA VRVICO.
ZVEČER JE OB KRUŠNI PEČI PLETLA. SVETILA
SI JE S PETROLEJKO. ODŠLA JE SPAT.
NEJA DITNER, 1. B
STARA MAMA SE JE ZJUTRAJ PREBUDILA.
ZAKURILA JE PEČ, POMETLA JE TLA IN SKUHALA KOSILO. NATO JE OPRALA IN OBESILA PERILO. ZVEČER JE MALO PLETLA. NATO JE ODŠLA
SPAT.
LENI OBERLAJT, 1. B
BABICA JE VSTALA. ZAKURILA JE PEČ IN
POMETLA. SKUHALA JE KOSILO IN POGRNILA
MIZO. ŠLA JE K VODNJAKU PO VODO IN JO NALILA V LESENO VEDRO. NA GLAVI JE ODNESLA
VODO K LESENEMU ŠKAFU. V ŠKAFU SO JO ŽE
ČAKALA OBLAČILA IN RIBEŽ, PRILILA JE VODO
IN ZAČELA PRATI. OPRANO PERILO JE OBESILA
NA VRVICO. POTEM JE BABICA SEDLA K MIZI,
PRIŽGALA PETROLEJKO IN OB TOPLI PEČI PLETLA. ZVEČERILO SE JE IN BABICA SE JE OB OSMI
URI ODPRAVILA SPAT.
ANŽE MAJER, 1. B
ŽENICA JE ZJUTRAJ VSTALA, ZAKURILA
ŠTEDILNIK IN POMETLA V KUHINJI. ZA KOSILO JE SKUHALA KROMPIR IN ZELJE IN JUŽINALA. POTEM JE ODŠLA DO VODNJAKA, NALILA
VODO, DALA ŠKAF NA GLAVO, PRELILA V VELIK ČEBER IN ZRIBALA OBLAČILA. POTEM JIH
JE OBESILA Z LESENIMI ŠČIPALKAMI. ZVEČER
JE PLETLA OB PETROLEJKI IN OB OSMI URI ŠLA
SPAT.
LANA BRUS, 1. B

Pri babici in dedku
V soboto zjutraj je po telefonu poklicala babica
Jelka. Mamo Tadejo je vprašala, če pridejo na kosilo.
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Neja Hadžiselimovič, 5. a

Primož Petko, 5. a

Povabila so bili zelo veseli.
V nedeljo je bil lep sončen dan. Zato so sklenili, da
bodo odšli s kolesi. Pot je bila naporna, ker so morali
prekolesariti pet visokih hribov. Babica in deda Franček sta se jih zelo razveselila in jih vse objela. Dedek
Franček je Toma in Mihca poslal v kokošnjak po jajca,
da bo babica spekla palačinke. Zgodila se je nesreča.
Tomu je zdrsnilo jajce iz posode in se razbilo. Prišel je
dedek in so skupaj počistili. Po napornem dnevu so se
odpravili domov.
Zvečer je Tom poklical babico Jelko in se zahvalil,
da so lahko prišli na kosilo.
Matic Čeh, 2. a

noč. Potem pa je postala zaspana in je šla spat.
Maruša Vrčko, 2. a

Narobe Pepelka

Velika noč

Nekoč je živela zelo bogata Pepelka.
Imela je dve pomočnici in eno stražarko. Delale so, kar je želela: pomivale posodo, zakurile peč in
druge stvari. Na drugem gradu se je odvijal ples. Tja
so bila povabljena vsa dekleta v cesarstvu. Ker je bila
Pepelka prijazna, je pomočnicam kupila obleke, da so
lahko šle na ples. Za Pepelkino dobro srce je slišal tudi
princ. Želel jo je spoznati. Zaljubila sta se na prvi pogled in se poročila.
In živela sta srečno do konca svojih dni.
Brina Bezjak, 2. a

Velika noč je krščanski praznik. Kristjani na veliko
noč praznujemo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Velika
noč je praznik veselja in upanja. Po tradiciji je na veliki
petek strogi post. To pomeni, da se ne sme jesti mesa.
Na veliko soboto se blagoslovijo jedila, ki jih zaužijemo v nedeljo za velikonočni zajtrk. Vse te dobrote pa
imajo svoj pomen. Suho meso simbolizira Kristusovo
telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje.
Potica in ostalo pecivo pa predstavlja trnjevo krono.
Nina Bezjak, 3. a

Narobe Trnuljčica
Nekoč je živela prelepa deklica. Ime ji je bilo Trnuljčica. Živela je v gradu. Napočil je dan, ko se vsi
zberejo, da priredijo zabavo. Kralj je povabil sedem
vil, ker je imel samo pet zlatih krožnikov, je kraljica
Elizabeta rekla straži, naj naredijo dva zlata krožnika.
Trnuljčica pa se je morala urediti za zabavo. Trnuljčica
je bila vznemirjena, ker bo izbrala kraljeviča. Napočil
je večer. Pred njo je stalo sedem princev. Nepremično
je gledala samo petega v vrsti in oče ji je rekel, naj si
izbere. In izbrala si je petega. Z njim je plesala celo

Smučarski skoki
V torek, 8. 3. 2016, sem se odpravil na trening
smučarskih skokov v Velenje. Tam stoji pravi skakalni
center. Skakal sem na 8-metrski skakalnici. Večinoma
sem doskočil v bližini petih metrov. Naredil sem 23
skokov. Na tem treningu sem se dobro počutil. Upam,
da bom še velikokrat šel v ta skakalni center.
Enej Kramberger, 3. a

Pomladna pesem
Zima se je poslovila,
pomlad v deželo je prišla,
drevesa listje so dobila,
rože zacvetele so.
Ptice z juga so prišle v naše kraje,
čebele že brenčijo,
rože vabijo metulje,
zajčki se po travniku lovijo.

Nino Hanžič, 3. a
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NAŠI NAJMLAJŠI
Snežinke
Tukaj je že mesec marec, ko praznujejo naše mamice. Zato smo jih povabili v vrtec. Skupaj smo rajali,
prepevali, se veselili ter jim v zahvalo poklonili majhno darilce.
Pomladni mesec nas vleče na plan, zato se veliko sprehajamo in sončne dneve izkoristimo za igro
na prostem. Kadar pa je slabo vreme, se razmigamo
in razgibamo kar v vrtcu. Na okna v igralnici smo
naslikali rožice, znanilke pomladi. Zelo radi pa prisluhnemo zgodbam in pravljicam, ki nam jih prebira
vzgojiteljica. Veliko se skupaj igramo, plešemo in prepevamo pesmi o pomladi. Pa vi, vas je že zajela spomladanska utrujenost?
Skupina Snežinke z vzgojiteljicama
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MAMICA
(avtorica: Zvezdana Majhen)
KDOR JE NIMA, NI ROJEN TAKŠEN NAJBRŽ NI NOBEN.
ČE SI ČLOVEK, MAČEK, MIŠ,
LE OB MAMI PREŽIVIŠ.
MAMICA MI DA IME,
PRVO PRAVLJICO POVE,
Z ENERGIJAMI SRCA
ME SPODBUJA IN CRKLJA.
MAMICA MI RAZLOŽI,
KAJ JE DOBRO IN KAJ NI,
DA OD DALEČ PREPOZNAM
PRAVO POT, KJER HODIM SAM.

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

lesnik-zemljic@leze.si
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

Naročite se na www.junior.si!

ELEKTRO Jože Spevan s.p.
Mariborska cesta 10,2230 Lenart

Tel. 041 515 537

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

e-pošta:

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart
Tel.: 041 650 488

spevan@siol.net

Kmetija Spevan
Selce 89, 2232 Voličina Jagode so naša strast

Lipovec d.o.o.
varnost in zdravje pri delu,
svetovanje, varstvo pred požarom
Ptujska 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 436 71 66
fax: 01 236 16 03
mobi: 041/051 698 172

TRGOVINA

INŽENIRING, STORITVE

d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61
Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

PCMobil, servis računalniške opreme in storitve
Igor Kmetič s.p.
Selce 23a, 2232 Voličina
GSM: 041 473 951
E-pošta: info@pcmobil.si
web: www.pcmobil.si
- računalniški servis na domu in v pisarni
- prodaja računalnikov in računalniške opreme
- izdelava in oblikovanje spletnih strani,
vizitk in spletnih trgovin po ugodnih cenah
- programiranje -registracija in gostovanje domen
- instalacije računalniških omrežij, videonadzora,
alarma, antenski sistemi in elektroinstalacije

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856KOCBEK
814
KMETIJA

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

www.letra.si

Sp. Voličina 80
tel.: 041 558 853

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si

www.svetavladar.si

www.svetavladar.si

Galerija

Ambrož Vugrinec, 5. a

Sara Rojs, 5. a

Hera Agapito Masten, 5. a

Mitja Klobasa, 9. a

Ajda Strmčnik Kranvogel, 3. a

Manuela Brunčič, 9. a

Osnovna šola Voličina ima na začetku šolskega leta 2015/16 vpisanih 239 učencev, od tega se dve učenki izobražujeta na domu. Vrtec je začelo
obiskovati 77 otrok v petih skupinah. V tem šolskem letu se prvič na OŠ Voličina vsi učenci od 1. do 9. razreda učijo vsaj dve uri tujega jezika na
teden. V šolskem letu 2015/16 se v vseh slovenskih osnovnih šolah nadaljuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši
učence lahko k tem predmetom prijavijo ali pa ne. Neobvezne izbirne predmete imajo v tem šolskem letu zraven učencev 4. in 7. razreda, kjer so se
izvajali že v lanskem šolskem letu, tudi učenci 1., 5. in 8. razreda. V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se
vsi starši učencev 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu predmetu. Učenci 4., 5., 7. in 8. razreda, ki ste jih starši prijavili
k neobveznemu izbirnemu predmetu, se zraven angleščine, ki je 1. tuji jezik, učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Neobvezni
izbirni predmet nemščina obiskuje 83 učencev od skupaj 119 učencev iz že omenjenih štirih razredov. Večkrat smo že poudarili, da je izdajanje
šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev je šola bogata z didaktičnimi pripomočki
in učili ter ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca si bomo še
naprej prizadevali, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi letos si želimo korektnega sodelovanja z vami na skupni
poti vzgoje in izobraževanja vaših otrok oz. naših učencev. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Iva Šuman, Tajda
Hamler, Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Dominik Petko,Tina Perko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih
strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga
prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, častni občani Občine Lenart (Alojz Peserl, dr.
Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof, Bogdan Šavli in Martin Bezgovšek), vsi sponzorji, ustanoviteljica šole - Občina
Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

